
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/8math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة أوال اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



4R*  0,10 INIMM"N 

	

k 	
)4 •/. O'I y 	() 

&s 	J 1  () 

X Y, 	L A V' . 	 () 

; z IZ=)U ql 	(gI I. 	 () 

41 	 UJJ 	- 	)i :th 	5 ; (o) 
(1_) 

*I. ,( I'L" 
	

-- 	 -] - 	(JJ 	ç i j * J 	jtiI 	
() 

(i 	iJ2i 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



:±1t1 

:i 

fl 
- - - 

•ü1+ 	 lI 'JJt? 	Jil 	(Y) 

U' 

454,  L1041 ; 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



J  

i. 

+ r I = 

= 

.9 	= 

() 	 ,3tAi  

:&1S 

J' 	4ji 23 

- L 611  

owl 
U: 	= 
Ub 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



__J14.11S 

A 

it! 
r 

-= -x-=  
VA 	V 	* 

r 

L" J 
I I 

jUI A 

..L.. 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



(1) 	(ç.Lfl 'Al) :L1 
	

.1_ti 

jj3LuI JS.11 
yXr(_)X 

!= 	xA-  x =x(_  yxy 

a 

(Y) 

i 	 ct J  V 

1 	
LJJJ 	LJ 

It! 	 ii 

.,, 

LX 

H 

(ZtI 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي


